PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
29-OJO POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS
2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T3-6
Palanga
Posėdis įvyko 2021 m. rugpjūčio 26 d.
Posėdžio pradžia 9 val., pabaiga 11 val. 45 min.
Posėdžio pirmininkas –Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangos miesto savivaldybės
mero pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Diana Andrijauskė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių: Andrius Bajoras, Arvydas Dočkus, Svetlana
Grigorian, Domininkas Jurevičius, Darius Kubilius, Sondra Kulikauskienė (dalyvavo iki 11 val.),
Elena Kuznecova, Rimantas Antanas Mikalkėnas, Ilona Pociuvienė, Paulius Rojus, Saulius Simė
(dalyvavo iki 11 val.), Eugenijus Simutis, Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus (dalyvavo iki 10 val. 50
min.), Dainius Želvys, Julius Tomas Žulkus, Vladas Žulkus.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: Gediminas Gečas, Renata Surblytė, Šarūnas
Vaitkus, Justas Žulkus.
Kviestieji asmenys: Aušra Dangėlaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Rinkliavų skyriaus vedėja, Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Petras Kaminskas, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Biudžeto skyriaus vedėja, Akvilė Kilijonienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorė, Jolanta Mažrimė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė, Alma Mockevičienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja, Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, Žydrūnas Žvirblis, Palangos miesto savivaldybės
administracijos Architektūros ir teritorijų skyriaus vedėjas.
Mero pavaduotojas paskelbė 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 29ojo posėdžio pradžią.
Posėdžio pirmininkas prašė Tarybos narių užsiregistruoti.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Mero pavaduotojas pranešė, kad posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvaus
Tarybos nariai Gediminas Gečas, Renata Surblytė, Šarūnas Vaitkus, Justas Žulkus.
Mero pavaduotojas pagarsino, jog į 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės
tarybos 29-ojo posėdžio darbotvarkę įtraukta 30 klausimų.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar Tarybos nariai turi pasiūlymų dėl posėdžio
darbotvarkės.
Mero pavaduotojas informavo, kad Palangos miesto savivaldybės administracija
atsiėmė sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro įstatų
pakeitimo“ projektą taisymui, todėl siūlė išbraukti 1 klausimą iš darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nuspręsta išbraukti klausimą iš darbotvarkės.
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Taip pat Mero pavaduotojas pranešė, kad Palangos miesto savivaldybės administracija
atsiėmė sprendimo „Dėl strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projektą taisymui, todėl siūlė išbraukti 11 klausimą iš darbotvarkės.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Nuspręsta išbraukti klausimą iš darbotvarkės.
Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, Mero pavaduotojas prašė Tarybos narių
užsiregistruoti ir balsuoti dėl darbotvarkės su pakeitimais tvirtinimo.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
Darbotvarkė patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas klausė, ar yra Tarybos narių, asmeniškai suinteresuotų šios
darbotvarkės klausimų svarstymu.
Arvydas Dočkus, informavo, kad nusišalins nuo 11 (Dėl pritarimo dalyvauti projekte
„Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį), taip pat su Ilona Pociuvienė
nusišalins– nuo 12 (Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo), 13 (Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo
įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo), 23 (Dėl sutikimo priimti valstybės turtą
Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti
patikėjimo teise), 25 (Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą savivaldybės nuosavybėn ir jos
perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise savivaldybės mokykloms), Eugenijus
Simutis – nuo 22 (Dėl atliekų surinkimo konteinerių perdavimo Palangos miesto rinkliavų centrui
valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise) darbotvarkės klausimų svarstymo ir balsavimo.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui aukščiau minėtų Tarybos narių nusišalinimus
nuo darbotvarkės klausimų svarstymo.
Tarybos narių bendru sutarimu Tarybos narių nusišalinimai buvo priimti.
Mero pavaduotojas informavo, kad Tarybos narė Renata Surblytė 2021 m. liepos 26 d.
pateikė prašymą dėl prisijungimo prie Palangos miesto savivaldybės Tarybos opozicinės „Tikroji
opozicija“ frakcijos.
Mero pavaduotojas klausė, ar yra Tarybos narių, norinčių pasisakyti prieš pradedant
svarstyti darbotvarkės klausimus.
Eugenijus Simutis pasisakė kaip Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius derina
paspirtukų „įrenginiua“, maisto vagonėlius. Jis kreipėsi į Antikorupcijos komisijos pirmininką, kad
būtų išnagrinėti darbo grupių, komisijų priimti sprendimai dėl laikinų statinių ir pan..
Darius Kubilius iškėlė klausimą dėl atsakymų trukmės į paklausimus iš Savivaldybės
administracijos.
Svetlana Grigorian replikavo dėl atsakymų termino į Tarybos narių paklausimus.
Tarybos narė pasisakė dėl galimybių studijos, mažos vertės viešųjų pirkimų viešinimo, išduotų
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus leidimų. Ji pažymėjo, jog darbo grupių sudėtis ir jų
sprendimai turėtų būti skelbiami viešai.
Elena Kuznecova pažymėjo, jog ji ir Domininkas Jurevičius savo iniciatyva pradėjo
tyrimus dėl Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus veiklos ir tyrimo rezultatus pristatys
Antikorupcijos komisijos posėdyje. Tarybos narė pažymėjo, jog svarbi ne tiek komisijų ar darbo
grupių sudėtis, bet svarstomų klausimų esmė ir sprendimų efektyvumas.
Posėdžio pirmininkas siūlė pradėti darbotvarkės klausimų svarstymą.
1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja – Jolanta
Mažrimė.
Svetlana Grigorian domėjosi, kaip vyksta bendradarbiavimas ir kokios buvo vykdytos
veiklos.
Ilona Pociuvienė pažymėjo, jog šio sutarties projekto esmė yra ne tik ekstremalios
situacijos valdymas, bet jame yra ir įtraukti jaunimo auklėjimo aspektai, organizuojant įvairius
renginius.
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Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
2. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
Mero pavaduotojas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
3. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžetinių įstaigų
finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
4. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Eugenijus Simutis nesiregistravo ir nebalsavo dėl šio klausimo.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
5. SVARSTYTA. Dėl gyventojų pajamų, mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš
veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2022
metams. Pranešėja – Aušra Kedienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
6. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Aušra Kedienė.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl nekilnojamojo turto pardavimo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
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Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
7. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 pakeitimo.
Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Svetlana Grigorian klausė, kieno iniciatyva siūloma didinti vietinės rinkliavos dydį
komerciniams renginiams, kokia suma pasipildytų Savivaldybės biudžetas.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl masinių renginių organizavimo vietų, klausė, ar buvo
atliktas antikorupcinis vertinimas dėl sprendimo projekto, nes valdininkai pagal savo „norą“ leidžia
rengti masinius komercinius renginius.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl Palangos viloje „Auska“ organizuojamo festivalio
„Pudra“, taip pat dėl masinių renginių vietų nustatymo bei dėl korupcijos apraiškų atsiradimo.
Šiuo klausimu pasisakė Administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė ir informavo, kad
yra rengiamas renginių organizavimo nuostatų tvarkos pakeitimas.
Eugenijus Simutis replikavo, kad kreipsis į Antikorupcijos komisijos pirmininką, kad
išsiaiškintų, kodėl festivaliui „Pudra“ nebuvo duotas leidimas, o kitam renginiui vykti jis buvo
išduotas.
Svetlana Grigorian siūlė nepritarti sprendimo projektui ir palikti vietinės rinkliavos
dydį komerciniams renginiams tokį, koks buvo iki šiol.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 13, prieš – 1 (Svetlana Grigorian), susilaikė – 3 (Eugenijus Simutis,
Vaidas Šimaitis, Bronius Vaitkus)
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
8. SVARSTYTA Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams
nustatymo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
Svetlana Grigorian pasisakė, kad jai nesuprantama vykdoma mokesčių politika dėl
pandemijos Palangoje.
Mero pavaduotojas informavo, kad Statybos ir miesto ūkio bei Ekonomikos ir finansų
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
9. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T2-17 pakeitimo.
Pranešėja – Inga Juozapaitienė.
Svetlana Grigorian teiravosi dėl Administracijos direktorės pasiūlyme lentelės „20212023 metų priemonių matavimo rodiklių ir išlaidų suvestinė“ eilutėje „iš viso priemonei gauti“
įrašyto nulio skaitmens.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl BĮ „Palangos investicijų valdymas“ organizuojamų
renginių, įstaigos veiklos, kalbėjo apie įstaigos reikalingumą.
Elena Kuznecova pažymėjo, kad įstaigų kūrimas yra ne svarstomo klausimo esmė.
Įstaiga pateikia savo veiklos priemones, kuriomis remiantis vykdo savo veiklą.
Mero pavaduotojas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.

5
Rimantas Antanas Mikalkėnas pagarsino Administracijos direktoriaus pasiūlymą
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos) ir teikė jį balsavimui.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Administracijos direktoriaus pasiūlymui pritarta.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu papildyti sprendimo
projektą 1.7, 1.8 ir 1.9 punktais ir juos išdėstyti taip:
1.7. Ūkio ir turto programos (Nr. 2) priemonę „4.1.3.5 Savivaldybės turto tinkamas
eksploatavimas“ papildyti papriemone „4.1.3.5.2 Miesto paviršinių nuotekų tvarkymas“:
1.7.1. 2021–2023 m. Palangos miesto strateginio veiklos plano išlaidų suvestinėje ją
išdėstyti taip:
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2021–2023 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1.7.2. 2021–2023 m. Palangos miesto strateginio veiklos plano matavimo rodikliuose
ją išdėstyti taip:
2021–2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

PROGRAMA (Nr.2)
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1.8. Socialinės apsaugos programos (Nr.10) priemonę „1.2.2.1. Socialinių projektų
rėmimas, bendradarbiavimas su NVO“ papildyti papriemone „1.2.2.1.4. Stiprinti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“, numatant finansavimo šaltinį „VB“:
1.8.1. 2021–2023 m. Palangos miesto strateginio veiklos plano išlaidų suvestinėje ją
išdėstyti taip:

12214

7

10

125196077

9

Palangos miesto
savivaldybės
administracija

11

VB

Iš viso priemonei:

2023 m. išlaidų
projektas

10

2022 m. išlaidų
projektas

Finansavimo šaltiniai

8

2021 m. patvirtinta
taryboje

6

2021 m. išlaidų
projektas

5
Stiprinti
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2021–2023 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
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1.8.2. 2021–2023 m. Palangos miesto strateginio veiklos plano matavimo rodikliuose
ją išdėstyti taip:
2021–2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

PROGRAMA (Nr.10)

2021
Kodas

Priemonės
pavadinimas

Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio paaiškinimas

2022

2023

Mato
laikotar
įvykdy laikotarpio įvykdy
vnt. laikotarpio įvykdy
pio
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mas
mas
reikšmė
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4

4
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Stiprinti
bendruomeni
nę veiklą
savivaldybėse

Finansuojamų
projektų
skaičius

Skelbiami projektų
atrankos konkursai.
Administracijos
direktorius,
atsižvelgdamas į atrankos
komisijos siūlymą, priima
sprendimą dėl projektų
finansavimo.

vnt.
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0

4
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9

10

4

0

1.9. priemonę „1.2.2.4. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas“ papildyti
papriemone „1.2.2.4.1.0 Asmeninės pagalbos teikimas“, numatant finansavimo šaltinį „VB“:
1.9.1. 2021–2023 m. Palangos miesto strateginio veiklos plano išlaidų suvestinėje ją
išdėstyti taip:
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13

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7
1.9.2. 2021–2023 m. Palangos miesto strateginio veiklos plano matavimo rodikliuose
ją išdėstyti taip:
2021–2023 METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ

PROGRAMA (Nr.10)

2021
Kodas

1

122410

Priemonės
pavadinimas

2

Asmeninės
pagalbos
teikimas

Rodiklio
pavadinimas

3

Asmenų,
kuriems
teikiama
asmeninė
pagalba,
skaičius

Rodiklio paaiškinimas

2022

2023

Mato
laikotar
įvyk
įvykdy laikotarpio
vnt. laikotarpio įvykdy
pio
dy
reikšmė
mas
mas
reikšmė
reikšmė
mas

4

4

5

6

7

Neįgaliesiems teikiama
asmeninė pagalba
vadovaujantis socialinės
apsaugos ir darbo ministro
įsakymu patvirtinta
tvarka.

vnt.

15

0

17

8

9

10

20

0

10. SVARSTYTA. Dėl pritarimo paraiškos „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas
Palangos miesto savivaldybėje“ teikimui. Pranešėja – Inga Juozapaitienė.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Bronius Vaitkus ir Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos narys Arvydas Dočkus nusišalino nuo klausimo „Mokinių ugdymosi
pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ svarstymo ir balsavimo.
11. SVARSTYTA. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų
gerinimas diegiant kokybės krepšelį“. Pranešėja – Laima Valužienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl veiklų finansavimo, „kokybės krepšelio“ sąvokos.
Mero pavaduotojas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui.
Posėdžio pirmininkas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Ilona Pociuvienė nusišalino nuo klausimo „Mokinių
ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ svarstymo ir balsavimo.
12. SVARSTYTA. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybėje.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Julius Tomas Žulkus nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
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NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Ilona Pociuvienė nusišalino nuo klausimo „Mokinių
ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ svarstymo ir balsavimo.
13. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Andrius Bajoras ir Saulius Simė nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 13 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
14. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2019 metų sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 1.2
punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Švietimo, kultūros ir
sporto komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
15. SVARSTYTA. Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų pareigybių
sąrašo ir skaičiaus normų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir Švietimo, kultūros ir sporto
komitetai pritarė sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis klausė dėl Švietimo pagalbos tarnybos patalpų.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
16. SVARSTYTA. Dėl prašymo perduoti Palangos miesto savivaldybei valstybinės
žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl kadastrinių matavimų ir detaliojo plano užsakymo
iniciatoriaus, klausė, kokiu pagrindu buvo formuojamas žemės sklypas įstaigos lėšomis.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl nelegalių statinių UAB „Palangos klevas“ teritorijoje,
dėl žemės sklypo perdavimo, dėl Savivaldybės taikomų nevienodų standartų.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1.
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
17. SVARSTYTA. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti
savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
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Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
18. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto
socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėja – Alma
Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
19. SVARSTYTA. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152
pakeitimo. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
20. SVARSTYTA. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja – Alma
Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Turizmo, sveikatos ir
socialinės apsaugos komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
21. SVARSTYTA. Dėl Savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja –
Alma Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos
komitetas pritarė sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo
projektui su pasiūlymu (pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje po žodžių ir skaičių „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
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16 straipsnio 2 dalies 26 punktu“ įrašyti žodžius ir skaičius „Lietuvos Respublikos paramos būstui
įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi“.
Tarybos narys Eugenijus Simutis nusišalino nuo klausimo „Dėl atliekų surinkimo
konteinerių perdavimo Palangos miesto rinkliavų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais
patikėjimo teise“ svarstymo ir balsavimo.
22. SVARSTYTA. Dėl atliekų surinkimo konteinerių perdavimo Palangos miesto
rinkliavų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise. Pranešėja – Alma
Mockevičienė.
Elena Kuznecova teiravosi dėl konteinerių dydžio, dėl sprendimo iniciatoriaus juos
perduoti Senosios Palangos gyventojams, o ne gyvenamųjų rajonų (Pavėsio sodų ir pan.)
gyventojams.
Saulius Simė iškėlė klausimą dėl konteinerių sandėliavimo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 16 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Ilona Pociuvienė nusišalino nuo klausimo „Dėl
sutikimo priimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ svarstymo ir balsavimo.
23. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės
nuosavybėn ir jo perdavimo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja –
Alma Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 14 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Dainius Želvys nesiregistravo ir nebalsavo šiuo klausimu.
BALSAVO: už – 14 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
24. SVARSTYTA. Dėl patalpų perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis Palangos
švietimo pagalbos tarnybai. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Švietimo, kultūros ir sporto komitetas pritarė
sprendimo projektui, o Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė sprendimo projektui su pasiūlymu
(pridedamas prie posėdžio rengimo medžiagos).
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui Ekonomikos ir finansų komiteto pasiūlymą.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Balsavo: už – 17 (vienbalsiai).
Pasiūlymui pritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto su pasiūlymu.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pasiūlymu sprendimo projekto
preambulėje po skaičių ir žodžių „2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-181, 4.1“ įrašyti žodį
ir skaičių „ir 6“, išbraukti iš sprendimo projekto 1 punkto žodžius „Leisti Palangos Vlado Jurgučio
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progimnazijai“, išbraukti iš sprendimo projekto 2 punkto žodžius „Leisti Palangos lopšeliui-darželiui
„Ąžuoliukas“.
Tarybos nariai Arvydas Dočkus ir Ilona Pociuvienė nusišalino nuo klausimo „Dėl
sutikimo priimti kompiuterinę įrangą savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir
disponuoti ja patikėjimo teise savivaldybės mokykloms“ svarstymo ir balsavimo.
25. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti kompiuterinę įrangą savivaldybės
nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise savivaldybės
mokykloms. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų komitetas pritarė
sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 15 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 15 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
26. SVARSTYTA. Dėl sutikimo priimti dovanojamų žemės sklypų, kurių kadastriniai
Nr. 2501/0033:268 ir 2501/0033:254, Palangoje, dalis. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
Darius Kubilius klausė, kam priklauso dovanojami žemės sklypai.
Eugenijus Simutis domėjosi dėl dviračių takų įrengimo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 17 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
27. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2017–2019 metų ataskaitai. Pranešėjas –
Žydrūnas Žvirblis.
Svetlana Grigorian domėjosi dėl gatvių tinklų vertinimo analizės.
Eugenijus Simutis pasisakė dėl specialiųjų planų neatitikimo Bendrajam planui.
Dainius Želvys pasisakė dėl Bendrojo plano koregavimo.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad Ekonomikos ir finansų bei Statybos ir miesto
ūkio komitetai pritarė sprendimo projektui.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 17 Tarybos narių (kvorumas buvo).
Ilona Pociuvienė nebalsavo dėl šio klausimo.
BALSAVO: už – 16 (vienbalsiai).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
28. SVARSTYTA. Dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–
2023 metų programos patvirtinimo. Pranešėjas – Domininkas Jurevičius.
Domininkas Jurevičius pagarsino, kad prieš posėdį buvo gautas Svetlanos Grigorian
pasiūlymas, kadangi Tarybos nariai su juo nesusipažino, jis siūlė jį išnagrinėti Antikorupcijos
komisijos posėdyje. Taip pat Antikorupcijos komisijos pirmininkas supažindino Tarybos narius,
kokie klausimai bus svarstomi artimiausiame Komisijos posėdyje.
Svetlana Grigorian iškėlė klausimą dėl Palangos miesto savivaldybės korupcijos
prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 3.1.1 punkte minimos
ataskaitos, domėjosi dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos atstovų dalyvavimo
Antikorupcijos komisijos posėdžiuose.
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Elena Kuznecova kalbėjo, jog Antikorpucijos komisijos pirmininkas ne vieną kartą
prašė pateikti pasiūlymus dėl Korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos, tačiau pasiūlymų
nesulaukė, o pateiktas Svetlanos Grigorian pasiūlymas dėl sprendimo projekto prieš pat Tarybos
posėdį prieštarauja Tarybos veiklos reglamentui.
Eugenijus Simutis teiravosi, ar nebūtų galimybės Administracijos darbo grupių, bei
Tarybos komitetų, komisijų posėdžius transliuoti viešai dėl skaidrumo užtikrinimo.
Svetlana Grigorian pasisakė dėl pateiktos, pasak jos „niekinės“, Palangos miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos, dėl gautų pasiūlymų neįtraukimo
į programą, dėl poreikio kalbėti su Specialiųjų tarnybos atstovais, dėl šaukiamų posėdžių teisės aktų
nustatyta tvarka, dėl viešųjų pirkimų procedūrų, dėl apklausos. Tarybos narė pristatė kai kuriuos
Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktos korupcijos analizės aspektus dėl Palangos miesto veiklos
finansuojant kultūros ir meno projektus bei kitus tokio pobūdžio renginius. Ji pabrėžė, kad nustatyti
pažeidimai turėtų būti svarstomi Antikorupcijos komisijos posėdyje.
Svetlana Grigorian siūlė papildyti Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos
2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planą 1.3.6, 2.1.4 ir 1.2.2 punktais ir juos
išdėstyti taip:
Laukiamo
Eil.
Vykdymo
rezultato
Priemonė
Vykdytojas (-ai)
Nr.
terminai
vertinimo
kriterijai
3 uždavinys. Stiprinti Savivaldybėje įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių
vykdymą.
1.3.6
Kontroliuoti, kaip yra
Antikorupcijos
Iki 2021 spalio - Mažinama
šalinami trūkumai laikantis komisija
1 d.
korupcijos rizika
STT teiktų pasiūlymų
kultūros ir meno
pagrindu dėl 2021 m.
Kontrolės
projektų paraiškų
atliktos korupcijos rizikos
komitetas
teikimo,
analizės finansuojant
vertinimo srityje;
- Mažinama
kultūros ir meno projektus
bei kitus tokio pobūdžio
korupcijos rizika
renginius. (Palangos m.
sprendimų dėl
sav. teiktų pasiūlymų
kultūros ir meno
skaičius siekia 17
projektų
siūlymų).
finansavimo
priėmimo srityje;
- Mažinama
korupcijos rizika
savivaldybės
biudžeto lėšų,
skirtų projektams
finansuoti/iš
dalies finansuoti
naudojimo
kontrolės
procedūrų
vykdymo srityje.
1 uždavinys. Vykdyti visuomenės ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų
(darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei
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kontroliuojamų įmonių vadovų ir/ar asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją,
antikorupcinį švietimą.
2.1.4.
Organizuoti bendrus
Antikorupcijos
Kartą per
Skaidrumas,
posėdžius su Specialiųjų
komisija
pusmetį
informacija apie
tyrimų tarnybos Klaipėdos
Antikorupcinio
valdybos bei
Kontrolės
švietimo
Antikorupcinio švietimo
komitetas
galimybes,
skyriaus viršininkais.
teikiamą
metodinę ir kitą
pagalbą bei
rengiamus arba
planuojamus
rengti
vertinimus.
2 uždavinys. Didinti visuomenės įtraukimą priimant sprendimus.
1.2.2
Palangos m. sav.
Juridinis ir
Revizuojama
Įdiegus
oficialiame puslapyje
personalo skyrius
kiekvieną
priemonę,
skelbti informaciją apie
mėnesį
kiekvienam
viešuoju pirkimo būdu
Komunikacijos
Palangos m. sav.
įsigytas prekes ar
skyrius
gyventojui bus
paslaugas, pridėti visus su
sudaryta
įsigijimu susijusius
galimybė
dokumentus arba
susipažinti su
nuorodas į juos.
informacija
vienoje vietoje ir
kas susisiję
būtent su
Palangos m.
savivaldybe.
Dainius Želvys pasisakė dėl Svetlanos Grigorian pasiūlymo, kuris persipina su
Administracijos veikla. Tarybos narys pažymėjo, jog pasiūlymus visų pirma reiktų teikti
Antikorupcijos komisijai, kuri įvertintų, ar jie gali būti įtraukti į Palangos miesto savivaldybės
korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programą.
Elena Kuznecova pasisakė dėl Svetlanos Grigorian pasiūlymo nagrinėjimo
Antikorupcijos komisijos posėdyje, svarstymo ir balsavimo procedūrų, dėl viešai skelbiamos
Specialiųjų tyrimų tarnybos prieinamos informacijos.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad visi komitetai pritarė sprendimo projektui.
Eugenijus Simutis siūlė atidėti sprendimo projektą ir teikti Svetlanos Grigorian
pateiktus pasiūlymus Antikorupcijos komisijai svarstyti.
Julius Tomas Žulkus replikavo Eugenijaus Simučio pasiūlymą.
Domininkas Jurevičius informavo, kad nedalyvaus balsavime dėl šio klausimo.
Svetlana Grigorian siūlė už kiekvieno pasiūlymo punktą balsuoti atskirai.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui pasiūlymą papildyti Palangos miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planą
1.3.6 punktu.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių.
Balsavo: už – 3, prieš – 4, susilaikė – 6.
Pasiūlymui nepritarta.
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Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui pasiūlymą papildyti Palangos miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planą
2.1.4 punktu.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių.
Balsavo: už – 3, prieš – 4, susilaikė – 6.
Pasiūlymui nepritarta.
Posėdžio pirmininkas teikė balsavimui pasiūlymą papildyti Palangos miesto
savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos įgyvendinimo priemonių planą
1.2.2 punktu.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių.
Balsavo: už – 3, prieš – 1, susilaikė – 8.
Pasiūlymui nepritarta.
Svetlana Grigorian siūlė Palangos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2021–
2023 metų programos įgyvendinimo priemonių plano 3.1.1 bei 3.1.2 punktuose įvykdymo terminą
nustatyti iki 2022 m. liepos 1 d.
Rimantas Antanas Mikalkėnas teikė balsavimui Svetlanos Grigorian pasiūlymą.
Užsiregistravo 12 Tarybos narių.
Balsavo: už – 3, prieš – 1, susilaikė – 8.
Pasiūlymui nepritarta.
Mero pavaduotojas kvietė Tarybos narius užsiregistruoti ir balsuoti dėl sprendimo
projekto.
Užsiregistravo 13 Tarybos narių (kvorumas buvo).
BALSAVO: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – 2 (Svetlana Grigorian ir Darius Kubilius).
NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.
Svetlana Grigorian replikavo, kad ji parengs naują sprendimo projektą, todėl
pasiūlymai gali būti nesvarstomi Antikorupcijos komisijos posėdyje.
Mero pavaduotojas skelbė Tarybos posėdžio pabaigą.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Posėdžio sekretorė

Diana Andrijauskė

